
 כלבים של נורמלית התנהגות

 הכלב ביות
 .הבית כלב כולל מינים 38 -ל המחולקת טורפים של ביולוגית קבוצה הינה- הכלביים משפחת

 .מלא ביות שעבר המשפחה של היחיד החבר הוא  Canis familiaris הבית כלב

 הכלב מוצא

 הוכח, מולקולרית וביולוגיה מורפולוגיה, הקול משרעת ניתוח, התנהגותיים מחקרים סמך על

 ).Canis Lupus (הזאב הוא הכלב של והיחיד העיקרי שהאב

 ארכיאולוגיים ממצאים

 .אדם לבני בסמיכות זאב עצמות באירופה נימצאו שנים אלף 300-400 לפני
 .מבוית כלב של סימנים נימצאו שנים אלף 14 לפני
 .מבויתים כלבים של םלהימצאות סימנים בעולם רבים במקומות התגלו שנים אלף 7-9 לפני

 ביות

 :הגדרה
 וזאת דורות הרבה במשך סלקטיבית הרבעה שעוברות חיות של גדול ’מס שמערב מורכב תהליך

 .למשניות אחרות ולהפוך מסוימות תכונות להגביר כדי

 :בביות שנשמרו הזאב של אופי תכונות
 .טיפול דורשת התנהגות
 .לאוכל בקשה
 .כניעה
 .פחד של יחסי חוסר
 .תסקרנו
 .משחק

 :בביות נשמרו שלא הזאב של אופי תכונות
 .’וכד פרווה וצבע אורך, ראש מבנה, זנב מבנה: מורפולוגיות תכונות
 .יחומים ’ומס מינית בגרות תחילת: ברביה הבדלים

 הכלב של חברתי מבנה

 :Canidae-ב חברתיים מבנים קטגוריות

 :Fox י”עפ

Type 1:הצאצאים וגידול ייהרב לצרכי ונקבה זכר בין זמני זיווג. 

Type 2:הבאה הרבייה עונת עד ההורים עם נשארים הצעירים -ונקבה זכר בין קבוע זיווג. 

Type 3:ונקבה אחד זכר רק לשני אחד שונות ייחוס רמות עם פרטים של להקה של מורכבת ’מע 

 .הצעירים בגידול עוזרים והשאר מזדווגים אחת

 :סיבות מכמה נובע יתהב כלב של החברתי המבנה בהבנת הקושי

 .שונה אופי עם זאבים גזע חי כזה אתר בכל.  בעולם אתרים ’במס התרחש הביות
 .הכלב התנהגות  לימוד על שמקשה, לאדם הכלב בין קרוב קשר קיים
 .אחרים כלבים עם מגע ללא חיים הבית כלבי רב

 .דלהמג י”ע נקבע ביניהם והמיני המספרי היחס בבית כלבים ’מס יש אם אפילו

 הבית כלב של החברתי המבנה -סיכום

 .הבית כלבי אצל שונות חברתיות ’מע של סוגים ’מס קיימים



 כימי סימון על דגש יותר שמים אשר נחותים זאבים כמו מתנהגים הכלבים פרטים בין במפגשים

 .ויזואלי מאשר
 .וגודל מין, גיל תלוי הינו הסטטוס

 .ולנקבה לזכר שונות ייחוס מערכות יש
 

 פתחות התנהגות חברתית של הכלבהת

חלון התפתחותי צר ומוגדר שבו גירוי ספציפי גורם = תקופה קריטית ( תקופות קריטיות   4 

 ):להשפעות ארוכות טווח בדרך כלל לא הפיכות על ההתנהגות

 . מהלידה עד פתיחת העיניים- Neonatal periodיום   0-14 .1

וכאשר הכישורים המוטוריים , יחת העיניים והאוזניים מפת- Transition periodיום  14-20 .2

 .משתנים מזחילה להליכה

 זו התקופה החשובה ביותר בחיי הכלב לגבי -Socialization period - שבועות 3-16. 3

 : מחולק ל . אינטראקציות חברתיות

  הגור רגיש לכלבים אחרים– שבועות  3-8 •

  הגור רגיש לאנשים–  שבועות  5/7-12 •

  הגור רגיש למצבים חדשים–שבועות  12-16 •

 . עד הבגרות המיניתjuvenile period -חודשים 6-9. 4

 

 : שבועות8.5סיבות לאימוץ גור בגיל 
 .מאחר ואז נוצר הקשר החזק לחבריהם לשגר,  שבועות לא מומלץ6-7אימוץ מוקדם יותר בגיל  .1
הגור תגרור ירידה במשקל  שבועות לא מומלץ מאחר ומצוקת 5אימוץ מוקדם יותר בגיל . 2

 .ומחלות
 .העברה בגיל כזה גורר סטרס ומחלה.  שבועות6-8נוגדנים אימהיים יורדים בגיל  .3
 שבועות לכן כדאי שהבעלים יקבע משטח 8.5גורים מפתחים העדפה למשטח התרוקנות בגיל  .4

 .זה
 . שבועות נוצר קשר טוב לאנשים12 - 5/7מ  . 5
 . שבועות5-9לרים בגיל גורים מגיבים טוב לקו .6
 . שבועות יכול לגרור אחריו בעיות במידה ולא מתרחשת חשיפה נכונה לבני אדם8אימוץ אחרי  .7

 

 תקשורת בין כלבית

 אודיטורית/  ווקאלית -תקשורת שמיעתית  .1
  ויזואלית-תקשורת ריאתית  .2
 אולפקטורית/ כימית -תקשורת באמצעות ריח  .3
 

 ודעותקטגוריות של מערכות ה

איום , איום הגנתי, פרסום כניעה, הגנה טריטוריאלית: מערכת הודעות אגוניסטיות שכוללת ) א

 .דומיננטיות ונכונות לריב, התקפי
 .חיזור וסימני זיווג,  פרסום הנקבה, פרסום הזכר: מערכת הודעות מיניות ) ב
 .ת רצוןושביעו, מצוקה, אזהרה, פיתוי , זיהוי, קשר, משחק: מסרים כללים ) ג



 

 ווקאלית/ קומוניקציה שמיעתית

 :חשיבותה 
 .זיהוי הפרט, רמז טריטוריאלי, הכרזה על נוכחות, קשר בין כלבים .1
 .שמירה .2
 .דרישת צייד, דרישת משחק, שלה משמעות תוקפנית, חיפוש תשומת לב .3

 סוגי הצלילים

 נביחה •

• groan-קריאת מצוקה אקוטית . 

• growl-כה וחיזוק יחסים דומיננטיםאך גם בר,  איום והגנה. 

• Grunt-צורת ברכה של גורים צעירים . 

• Howl-תגובה לסכנה,  קשר בין פרטים. 

• Mew\click-גורים במצוקה . 

• pant-בקשת משחק . 

• puffing-תוקפנות  

 . מצוקה כניעה-צעקה  •

 . משחק הגנה או איום-סגירת שיניים  •

• Whine whimper-בדרך כלל מצוקה . 

• Yelp- ביקוש מגע, כניעה,  מצוקה,משחק, ברכה. 

 

 קומוניקציה ויזואלית

 .מצב רגליים, הטית משקל,  תנוחה-צורה כללית של הגוף : כוללת שינויים ב  •

 .אוזניים •

 .נחיריים, עיניים, פה: הבעת פנים  •

 .שיער על הכתפיים ועורף •

 . מיקומו יחסית לגו ופעילותו-    זנב  •

 

 :סימני תנוחת גוף נושאים עימם מסרים

 .   מגדילי מרחק   .1

 .מקטיני מרחק .2

 .אמביוולנטים .3

 :פירוט

 

 מסרים מגבירי מרחק

 )בדרך כלל מספיק( מבט ישיר  •

 פה פתוח במקצת •

 .ראש וצואר בהתחלה גבוהים ואחר כך יורדים •



 משקל קדימה •

 שיער עומד על העורף ובגב •

 זנב ורטיקלי או מכופף מעבר לגב •

 T כלב דומיננטי מניח ראשו על הכלב הנחות ׁעמדת •

 נשיכה מעוקבת או נשיכה בצואר תוך ניענוע ראש מצד לצד •
 מסרים מורידי מרחק

חיוך , לשון נכנסת ויוצאת, ראש מונמך, אוזניים אחורה, הסרת מבט: כניעה פסיבית ) 1

 .לעיתים השתנה,שכיבה תוך כדי חשיפת הבטן ,הרמת רגל,זנב בין הרגליים ,כניעה
ולאחר שהוא מתקרב , ה סימנים דומיננטים מראה בהתחלהכלב: כניעה אקטיבית ) 2

 .מראה סימני כניעה, גירוי/כלב/ לאדם
 .פרצוף משחק, חלק אחורי מוגבה זנב גבוה ומתנועע, חלק קדמי מונמך: משחק ) 3

 סימנים אמביולנטיים

 .הכלב בקונפליקט •

 .תמיד לחשוד בגרוע מכל •

 תוקפנות וכניעה: = הגנה אקטיבית : דוגמא  •

) סימנים מגבירי מרחק( = הרמת שיער והרחבת אישונים , ם חשופותשיניי: הסימנים  •

 )סימנים מורידי מרחק( = ליקוק והסטת המבט הצידה : אבל יחד עם זאת 

 סיגנלים מבלבלים

בגלל בעיות אנטומיות שנוצרו עקב הביות קשה בגזעים מסוימים לקבל בצורה נכונה 

 :לדוגמא, סיגנלים ויזואליים

 .בקורגי אין זנב •

 .  זנב קצר ועיניים  כהות קשה לראות לאן הם מסתכלים-ר ורוטווילר’ינצפ •

 . שיערם נראה תמיד עומד-או ’או צ’צ •

 סיכום סיגנלים

 : זנב 

 נחות= מתחת לקו האופק 
 נחות יותר= בין הרגליים 

  עיקול-+ איום = מעבר לקו הגב 
ענוע נ, ידידותי= נענוע מתחת לקו האופק : מוכן לאינטראקציה= נענוע 

 .סטרס= מהיר 
 ) חיוני לקשר בין רוב המינים החברתיים: (מבט עיניים 

 .קריאת תיגר+ מבט ישיר 
 .כניעה+ מבט מוסט   

 

 :הבעת פנים 

 פחד/כניעה=  אחורה - אוזניים 
 משחק,אסרטיביות=   קדימה 

 .   מצבי ביניים
 .אסרטיבי=  קו תקיף -פה 



 .אסרטיבי= פתוחות מעט    -שיניים
 , אמביולנטי=יניים פתוחותכל הש

 .חושף את כל מה שיש לו

 תוקפנות=  מורחבים -אישונים ונחיריים 

 .משחק,אסרטיבי = זקוף  : מצב הראש 
 .כניעה פחד משחק= מורד

 .מצבי ביניים
 .ערני אסרטיבי= משקל קדימה,זקוף  : תנוחת הגוף 

 .פחד, משחק, כניעה= משקל אחורה , מונמך
 מצבי ביניים 

 .תוקפנות, ביטחון= מוגבה על עורף וגב    :שיער 



 

 התנהגות נורמלית של חתולים 

 התנהגות אכילה ושתיה

 :התנהגות יניקה ) 1 •
 .י הנקבה” אפיזודות היניקה מותחלות ע-בשלושת השבועות הראשונים= שלב מוקדם ) א

 .י אמצעים אולפקטורים” הזיהוי ע- מהחתולים 80%י ”קיימת העדפת  פיטמה ע
 ] דקות בכל אירוע45עד [ שעות  ביום 8 -ניקה זמן י

אך גם הגורים ,י הנקבה ”  היניקה מותחלת עדיין ע4/5 שבוע - 2/3מהשבוע = שלב ביניים ) ב

 .משתתפים
 .מסוף החודש הראשון= שלב ההימנעות ) ג
 . שבועות8-10בממוצע בגיל = גמילה ) ד

מינות הנקבה ובמקביל מהגדלת  הנו תהליך הדרגתי ואריאבילי שנובע מחוסר ז-גמילה 

 .יכולת הגור לצוד לבד
 .יחס הפוך בין גודל השגר וזמן ההנקה
 .לעיתים ההנקה עד בוא השגר הבא

 . שבועות4-8: תקופת מעבר ) 2
 הגור יונק ואוכל מזון מוצק במקביל

  יום32התחלת אכילת מזון מוצק מגיל 
 .קראיאו דורך עליו בא, י מעקב אחרי האם”מגיע לאוכל או ע

מוטוריות , עבר אדפטציות סנסוריות.   הקרניבור המושלםFelis catus: התנהגות צייד  )3

 .ואנטומיות

 התנהגות צייד

 : התפתחות הצייד ) א
 .י האם להרחה וטעימה”זיהוי טרף המובא ע: סוף חודש ראשון 

 .פצוע/ מובא טרף חלש: שבועות  7-8

 .עבר בשוטטות וצייד מזמנם מו68%בטחון בצייד: שבועות  15-18

 .חלה הלמידה להרוג: שבועות 6-20
 .תנועת הטרף היא הגירוי הראשון: הצייד ) ב

, זנב זז, stalkingעצירה , התקרבות, האטת צעדים: מהלך הצייד

 חלק גוף אחורי על הקרקע -בהתקפה, ריצה קצרה

 .רגליים מפוסקות לתמיכה חלק קדמי באוויר
 .י כיוון צמיחת השער”י של הצואר בין שתי חוליות עפנשיכה בחלק הדורזאל: ההרג) ג
 . מהראש לזנב-כיוון האכילה.  יאכלו-במידה ולמדו מהאם: אכילת טרף) ד

 : העדפות מזון  )4 •
, צפרדע, לא יאכלו נחש(  חרקים - ציפורים - ארנבת - חולדה -עכבר : העדפות צייד ) א

 )קרפדה
 ם חודשי6קורה לפני גיל : העדפות מזון ) ב

 .הבעלים/ י האם”מכוון ע –

 .חשוב לחשוף חתול למגוון מזונות –



 . דג> תרנגולת> חזיר> סוס> בקר> כבש: העדפות בשר  –

 .אין העדפה בין נא או מבושל –

 .לא מתוק, לא מתובל, החדר. העדפה לאוכל בטמפ –

 . ארוחות קטנות ושוות ביום13 יאכלו -אם מזון חופשי  –

 .זכר יותר מנקבה,  מזמנם1%אוכלים –

 התנהגות שתייה

 . לחייהם לשתות מצלחת5 -מתחילים בשבוע ה: לימוד שתייה –

 .גור שם את ראשו במים ואז מלקק סביב הפה  –

 .כף/י לשון”בוגר נעזר ע –

מטבוליזם של , מי שתייה: ממקור , ל ליום” מ200בבוגר צריכת מים : צריכת מים –

 .שומן

 

 התנהגות הפרשה

יורו גנטאלי /י רפלקס אנו”ו מחרבן וולנטארית אלא נשלט ע לא משתין א-] שבועות3עד גיל [בגור 

 ). שבועות6נשאר עד גיל (
 .אוכל מפריש ומכסה, מזיז חול,  חתול מבלה זמן בקופסת חול-יום 30 -ב 

 .ריח+ י הסתכלות על האם ”למידת אזור התרוקנות ספציפי ע

 שימוש בארגז החול

 . גור שגדל עם האם לא צריך חינוך
 : ם או חתולי רחוב מומלץ גורים יתומי

 .לסגור עבורם אזור קטן) 1
 .למקם ארגז במיקום נוח) 2
 .לשים אותם בארגז אחרי כל ארוחה ולהזיז עבורם את הרגליים )3
 .להתאים מצע לחתול חוץ וכן להסתיר עציצים )4
 .לשים הפרשות בקופסא )5
 .לבעיתיים יותר חדר קטן מכוסה חול )6

 . מהמקרים קורה בבוקר73% -ב.  פעמים פיפי ופעם צואה2.  ים ביום פעמ3: תדירות יציאות 

 התנהגות הפרשה במבוגר

 .תנוחות היציאות דומות בין זכר ונקבה •

 .כיסוי צואה בחתולי חוץ רק סביב אזור הבית •

 .ניתן למנוע או לכוון השתנה לאזורים מסוימים •

 .י זכר לא מסורס ”בעיקר ע: השתנה כסימון  •
 .בתסכול, לסמן לזכרים אחרים על נוכחותו, להגביר בטחון, נקבותלמשוך : מטרתה 

 .דומה להתנהגות השתנה: מתן צואה  •

 רק בקצה טריטוריה ישאירו לא מכוסה.  צואהעםלא מסמנים בדרך כלל  •



 

 התנהגות מינית של הזכר

 :בגרות מינית ) א •

נהגות מינית גורר הכוונה להת,  עליה בטסטוסטרון גורר הזכרה של נוירונים-בלידה  –

 .זכרית

 . תאי ליידיג פעילים-חודשים  3 –

 . זיזי הפין גדלים-חודשים  3-6/7 –

 . תאי הגור מספיק בשלים לייצר זרע-חודשים  5 –

 . תאי הזרע בצינורות הזרע-חודשים  6-7 –

 ). חודש18בטבע (  בגרות מינית מלאה -חודשים  9-12

 .עיל מינית כל השנההחתול הזכר הוא פוליגמי פורה ופ: מעגל הרבייה ) ב •
 .יש בכל זאת עונות שיא בעיקר באביב ושפל בסוף הסתיו

 : התנהגות טרום זוויגית  )1

A - לא ירביע בטריטוריה לא שלו-הטריטוריה . 

B - תוקפנות בין זכרים. 

C -  דקות5 - שניות ו 10קורית בערב אורכה בין , חיזור . 
 .הולך סביב הנקבה, אחריה קריאה שקטה, קיימת קריאה אופיינית לצורך פרסום: התהליך 

 : התנהגות רבייה ) 2 •

 .תפיסת צוואר) א –

 ). דקות1.8מנוסים ( דקות 1-4 כל סבב זיווג נמשך בין -הזיווג ) ב –

 הזיווג חוזר על עצמו אחרי תקופה רפרקטורית בעלת אורך משתנה -זיווג חוזר ) ג –

 . דקות5-15

 .התנהגות לאחר הזיווג) ד –

 .רוב הזכרים אדישים: הית התנהגות אב )3 •
 . שם הזכר שוכב ומסרק את הצעירים-בקיצוניות אחת נמצאים הסיאמים 

 .בקיצוניות אחרת ישנם זכרים שהורגים ללא סיבה

 

 התנהגות מינית נקבית

 :בגרות מינית ) א

 . נקבה-גור שלא נחשף לעלייה בטסטוסטרון   –

חשיפה ,  חשיפה לזכר,זמן הלידה: תחילת הבגרות המינית משתנה ותלוייה ב –

 ).יקדימו.(שינוי בכמות האור, לנקבות עם מחזור

 ) חודשים5-9בדרך כלל בין ( חודשים סימני יחום ראשון  3-12 –
 ). חודש15-18.(בבורמזים מוקדם יותר ובפרסים מאוחר יותר



 

 : מעגלי הרבייה ) ב

חום במשך שתי  יש שתי עונות ייחום עיקריות יש מספר מעגלי י-שינויים עונתיים  )1 –

 .עונות אלה

שיא .  אנאסטרוס מספטמבר עד דצמבר-בחצי הכדור הצפוני  •

 . יוני-מאמצע ינואר עד מרץ  ובין מאי : העונות 

 : מחזור הייחום  )2 –
 . מרחיקה זכרים בתוקפנות-אנאסטרוס 

קיים שוני בין . ימים1-3נמשך בין ) נכלל בדרך כלל בייחום( פרואסטרוס  •

 01:גות פרטים בדגמי התנה
, התגלגלות, הגברה בשיפשוף כנגד עצמים,  עליה כללית בפעילות-ככלל  

לא ). דקות- כ3צליל מונוטוני שנמשך (קריאת ייחום , גרגור יתכן סימון שתן

 .תתקיף זכר

כולל פרואסטרוס ( ימים כשיש זכר 4-6 נמשך -) ייחום(אסטרוס  •

 ).ומטאאסטרוס

 .3/4 -רצפטיבית בעיקר ביום ה- 

 . דקות5 - שניות ל10נמשך בין . גלגול, עמידה שפופה, התנהגות חיזוריש - 

 . שעות מהזיווג24ייחום נגמר תוך - 

 . יום10-14 -ייחום משכו : כאשר אין זכר- 

 )5-73טווח (  יום 21-29מעגל ייחום ממוצע - 
 . שבועות2-3כך שאחרי ייחום אם אין זכר הנקבה חוזרת לייחום תוך  

 . שעות 24כו  מש-מטאאסטרוס  •
 .יש עדיין עליות של הזכר אך יש דחייה אם מנסה להזדווג 

 הריון

  יום60-68בין : משכו  •

ירידה , עלייה בתאבון, עלייה במשקל: בשליש האחרון נצפים שינויים התנהגותיים כמו  •

 .בפעילות

 .שבוע לפני יש חיפוש ואירגון קן •

 .מתישבת בתנוחה מתאימה ,יום לפני חופרת  •
 ההמלטה

 .ההמלטה מתרחשת בלילה •

 .הרבה גורים -multiparousהחתולה הנה  •

 :  שלבי ההמלטה  4 •

 . שעה1.5 - שניות ל12 בין -ההתכוצות ) 1 –

 .היציאה )2 –

 . דקות50 שניות עד 32 - המרווח בין הלידות נע מ-ההמלטה ) 3 –

 . דקות אחד מהשני15-30רוב הגורים נולדים  •

 . שעות33 - חיצוניות שיש הפרעות.  שעות1-2כל זמן ההמלטה  •



 . נאכלת-פליטת השליה )4

 

 גודל השגר

 . מהגורים שנולדו חיים ייגמלו72-87%.   3-5: בממוצע  •

 .שגרים לחתול בשנה  2.5 •

 . ימים3רוב השגרים עקב זיווג רצוף במשך  •

 .יותר גורים בשגר= נקבות גדולות יותר •

 . גרם80-120 -משקל בלידה  •
 .פרסיים והימלייה,האחוז עולה בבוגרות . ר לשג1-2מספר וולדות לא חיים 

 התנהגות אמהית

 : יחס לצעירים  –

כל גור מבלה .  מזה מיניקה70% מזמנה נמצאת עם הגורים90% -בשבוע הראשון –

 .  מזמנו ביניקה25%

 . מזמנו20%כל גור יונק.  מזמנה עם הגורים16% -בשבוע החמישי –

 .ולות מצוקהקשור לק. בשיאה שבוע אחרי המלטה: איסוף גורים  –

 .תוקפנות אימהית  –

 .בעיקר בשבוע הראשון של החתולים: אימוץ גורים –



 מבוא לבעיות התנהגות

 : התנהגויות ניתנות לסיווג על פי 
 .אתיולוגיה )1
 .תיאור )2
 פונקציה )3

 :פירוט
 : אתיולוגיה ) 1 
 נלמדת/מולדת : נורמלית ) א
 .כוסומטיתפסי, נסיונית, פתופיזיולוגית: לא נורמלית ) ב

 : התנהגות יכולה להיות 
 .נורמלית לחיה וסבילה לבעלים )1
 .נורמלית לחיה בלתי סבילה לבעלים) 2
 .לא נורמלית לחיה אך סבילה לבעלים) 3
 .לא נורמלית לחיה בלתי סבילה לבעלים) 4

 :לפי תאור ) 2
 .שם לפעולת ההתנהגות

 :לפי פונקציה ) 3
 .חרדת נטישה, ה כמו סוגי תוקפנותמתאר יחסים בין חיה התנהגות וסביב

 . הגישה הדיאגנוסטית לבעיות התנהגות או מערבת הגדרות או מנסה לעשות קטגוריזציה לבעיה
 : קטגוריות של בעיות התנהגות 

 .ישנם קווי כלבים עם בעיות ספציפיות: גנטית ) 1
 .סוציאליזציה לא נכונה: סוציאליות ) 2
 .דלקות, גידולים: רפואית ) 3
 .כמות גירויים לא מתאימה, סביבה לא מתאימה:  סטרס )4



הגישה לטיפול התנהגותי
התלונה

+בדיקה רפואית 
בדיקת מעבדה

:עוץ התנהגותי כוללי
.הסטוריהלקיחת .1
.הסתכלות.2

דיאגנוזה

פרוגנוזה

תוכנית טיפולית

שינוי חיה
הרחקה מהבית. 1
.מודיפיקציה התנהגותית. 2
.ניתוח. 3
.טיפול תרופתי. 4
.אביזרים התנהגותיים. 5

שינוי סביבה
.זיהוי והסרת גורם מעורר. 1
.מתן סביבה אופטימלית.2
.הסרת גישה לגירוי. 3

חינוך לקוח
דיון. 1
.וידאו.2
.דפי הסבר. 3

מעקב

 



 בדיקה רפואית

 : דגש על בדיקה 

 נוירולוגית •

 בדיקת עיניים •

 שלד, שרירים, שקים אנאלים, פרוסטטה: אברים בעלי פוטנציאל לכאוב כמו  •

 פגעי עור •

 בדיקות מיוחדות עלפי האבחנה המבדלת •
 :חיוני

 )כימיה(ות דםבדיק •

 שתן •

 .ג.ק.א •

 

 לקיחת היסטוריה

 .מצב מיני, גיל, מין, גזע )1
 .תלונת הלקוח) 2
 : הסיבה לבקשת עזרה) 3

 .מה הבעיה בעיניהם) א
 .מה הסיבה שבגללה באו לחפש עזרה) ב

 .תחושת הבעלים לגבי אשמה ואחריות) 4
 ?מי המטפל העיקרי )5
 .סביבת הבית ואזורי יציאה, ים בחופשות וסוף שבועשינוי, סדר יום: דגמי התנהגות של החיה ) 6

 .)מועיל מאד לצייר מפה בעיקר לבעיות חתולים    (

 : שיקולים רפואיים  )7
 היסטוריה רפואית) א
 בעיות רפואיות עכשויות) ב
 תרופות שנלקחות) ג

 .סימנים ווקאליים, תנוחות הגוף, הבעת הפנים: תאור של בעיית ההתנהגות )8
 :של האירועים הבעיתיים רשימה  )9

 .  אירועים אחרונים3-4)א 
 .התפתחות הבעיה) ב
 .אירוע ראשוני) ג
  .  תגובות לתיקון) ד

 : דגמי ההתנהגות הבעייתית  )10
 . מצביעה על נגישות-תדירות האירועים ) א
 .משך ממוצע של כל אירוע) ב
 .ראקטיביות מצביע על -המקרים שהבעיה תתבטא אם החיה תיחשף לגירוי ) % ג

 .מדוע בחרו בחיה זו,מספר בעלים: היסטורית הבעלים) 11
 .טיפולים בעבר) 12
 .גיל תחילת הבעיה ומשכה )13
 .היסטוריה משפחתית של בעיה זו או בעיות דומות )14



 .שינויים בדגם הבעיה) 15
 .המתה/ שיקולים של מציאת בית חדש ) 16
 .התנהגות הלקוח ואינטראקציה) 17
 ”?וד מה להוסיףיש ע) "18

 

 )תוספת לשאלות(מצבים מיוחדים 

 : שבירת הרגלי נקיון בחתולים  )א
 .חומרי ניקוי, התנהגות בארגז החול, דרגת ניקיון, מיקום, סוג, מספר קופסאות חול

 :תוקפנות בכלבים ) ב
 : התנהגות החיה לפני האירוע  

 ? האם השמיעה קול

 שפת הגוף 

 ? האם הנשיכה באה מאחור

 ?הסתכלו על החיה לפניהאם 
 : התנהגות החיה אחרי האירוע

 ?מה מפחיד

 ? מי היה נוכח

 ? מה התחיל את הבעיה

 ? כמה שברו את העור-בנשיכות

  : דיאגנוזה
 .אבחנה מבדלת כוללת בעיות רפואיות והתנהגותיות 

 . חרדת נטישה, ןסימו, חוסר יכולת להגיע לאזור רקון, סכרת, דלקת דרכי שתן: כלב משתין בבית : לדוגמא
  :פרוגנוזה

 :הגורמים המשפיעים על הצלחת הטיפול 
 .טיפול נכון, זיהוי נכון של הבעיה זיהוי נכון של הגירויים הגורמים לזה) 1
 .גיל בתחילת האירוע )2

 .משך המצב )3
 .ככול שיותר מורכב יותר בעייתי. דגם השינוי ההתנהגותי )4
 .ניתן למנוע אותם ואז -עד כמה ההתפרצויות צפויות )5
 .תגובה למודפיקציה) 6
 -הענות לקוח) 7

 . הבנה)א: שמושפעת מ
  .פחד )          ב
 .יכולת להימנע)          ג
 .מטרות ראליות)          ד

 .רמת מוטיבציה) 8



 :טיפול בבעיות התנהגות

 .חינוך הבעלים )1

 .שינוי הסביבה )2
 .שינוי החיה )3

 :פירוט

 שינוי הסביבה

 .ולהסיר גורם בעייתילזהות  )1
 .לספק סביבה מתאימה לצרכי החיה שתבטיח התנהגות טובה )2
 .למנוע גישה לגירוי )3

 שינוי החיה

 .הרחקה מהבית )1
 .מודפיקציה התנהגותית )2
 .ניתוחים) 3
 .טיפול תרופתי) 4
 .מוצרים התנהגותיים )5

 

 מודפיקציה התנהגותית

 :כגון . ום לשינוי התנהגותמשתמשים במספר טקטיקות לימוד על מנת לגר
ירידה בתגובתיות לגירוי כתוצאה מחשיפה ממושכת או מספר חשיפות רב לאותו : הביטואציה ) 1

 .גירוי
יש עמידות להכחדה כאשר . תגובות לגירוי מסוים נחלשות מאחר והחיזוק נעלם : הכחדה) 2

 .החיזוקים באים לסרוגין

י חשיפה הדרגתית לגירוי בעוצמה הולכת ”מושגת עירידה בתגובה לגירוי ה: הסנסטיזציה ד) 3

 .תוקפנות/ ועולה הגורר אחריו תגובת פחד
כלב לומד להפסיק התנהגות בלתי רצויה ובמקומה מתחיל התנהגות שונה  : התניית נגד) 4

  .המתחרה בבלתי רצויה
סיקה למשך זמן ממושך עד שהחיה מפ, חשיפה ממושכת לגירוי ברמה הגורמת תגובה : הצפה) 5

 .להגיב

סוג של למידה שקורה כאשר תוצאות ההתנהגות משפיעים על הסבירות  : התניה אופרנטית) 6

 .שהתנהגות תחזור שוב
מציגים גירוי לחיה בתגובה להתנהגות לא רצויה כדי להוריד  :  עונש-התניה אוורסיבית ) 7

 .שכיחות התנהגות בעייתית
 עונש

 .עוצמה, יותעקב, תזמון: עונש יימלא מספר תנאים 
 . כל עונש יותאם לחיה המקבלת

 : צורות ענישה 

  ).time outרעש תיקון מילולי (י הלקוח ”ישירות ע
 ).מים(עונש מרחוק 
 ).ריח רע, טעם רע, מלכודות( עונש סביבתי 

 

 :חוסר הצלחת העונש תלוי ב/הצלחת



 .רגישות החיה לעונש
 בהתנהגות שבגללה מענישים

 )תזמון גרוע( שה החיה לא מבינה למה נענ
 .החיה לומדת רק להימנע מאזור ולא מביצוע הפעילות

 .כל התנהגות שקשורה להסרה של גירוי אורסיבי תחזור : חיזוק שלילי )8
 .מגביר סבירות שתגובה תחזור : חיזוק חיובי )9

  למידה מהירה יותר-      ככול שהפרס יותר יקר 
 .חיה שלו      בעל החיה ייקבע מה החיזוק  הטוב ל

 .     חיזוק לא במקום גורר הרבה התנהגויות לא רצויות

 

 ניתוחים בחתולים

 סירוס

 :  התנהגות של90% -מוריד ב

 , מריבות בין זכרים

 , סימון

 .שוטטות ועליה על חפצים
 .אין קשר בין שיעור השיפור ההתנהגותי עקב הסירוס למידת הנסיון או לגיל של החתול

 : דגמי שינוי 3 לאחר הסירוס אנו רואים :לגבי התנהגות מינית 
 . כל ההתנהגות המינית נעלמת אחרי סירוס- ירידה חזקה 

 חודשים אך יש עליה על נקבות 2-3 הפסקת זיווגים קורית עלפני -ירידה מתונה 

 .במשך  עוד מספר חודשים

 -בהתחלה ישנה ירידה בזיווגים אך ההתנהגות המינית נמשכת מ:  חוסר ירידה 

 . שנים ועליה נמשכת עד בכלל3.5ודשים עד   ח8
יש מרכיב למידתי .( נסיון מיני לפני סרוס יש לו מעט השפעה על כמה זמן התנהגות זווגית תימשך

 ).בהתנהגות מינית

 

 

 עיקור

 .החתולה אחרי עיקור לא תראה כל סימן מיני
 .מהנקבות שיעוקרו לא יסמנו 95%

 .תוקפנות בין נקבות תגדל אחרי עיקור
שפתי בושת , פין לא מפותח(מונע הופעת סימני מין משניים :  התבגרות מינית לפניעיקור / סירוס

: מבחינת ,  חודשים7עיקור בגיל / יחסית לסירוס, אך לא נראו הבדלים התנהגותיים) מנוונים

 .מידת ווקואוליזציה, התרגשות, רמת פעילות

 ניתוחים אחרים בחתולים

 :טיפול תרופתי + עיקור / מון בחתולים שעדיין מסמנים אחרי סירוסניתוחים לפיתרון בעיית סי

1( olfactorytractotomy  - ניתוק מסלולי הריח. 
 .מהחתולים הזכרים שופרו וכל הנקבות  50%

2(bilatral ischiocavarnosus myectomy -ניתוק שריר הגורם לאירקציה  . 

 . חודשים4חות במשך  הראו שיפור רציני לפ7 חתולים שנבדקו 10 מתוך 



3 ( declawing - onychectomy 
 .התנהגות טריפה, נגד שריטות 
 .אין שינוי התנהגותי, תופעות לוואי

 ניתוחים בכלבים

 סירוס

 :השפעה על התנהגות מינית 

  .מהכלבים יראו ירידה מהירה בהתנהגות עליה 1/3 

 . מהכלבים יראו ירידה איטית 1/3

 .מהכלבים ללא שינוי 1/3
 .  חודש אחרי סירוס8-29לבים מנוסים ימשיכו להזדווג לפחותכ

 . שבועות אחרי סירוס13 -    כejaculate מהכלבים שומרים על יכולתם לבצע 90%בערך

 : התנהגויות 8השפעת סירוס על 
 . סרוס לא משפיע-פחד  מגירוי

וס בהתנהגות  מזכרים ירדו בצורה ניכרת לאחר סיר50-70 % -עליה ושיטוט, התנהגות סימון

 .50-90 %זו עד כדי ירידה בשיעור של
 מהכלבים הראו ירידה בתוקפנות בשיעור של 25% -תוקפנות כלפי כלבים ואנשים במשפחה

50-90%. 
 .  מהכלבים הראו ירידה בתוקפנות10-15: % תוקפנות לאנשים וכלבים זרים

פור בהתנהגות עקב גיל הסירוס ומשך הזמן שהבעיה היתה קיימת לא השפיעה על מידת השי

 .הסירוס

 עיקור

 .כלבות מעוקרות תהינה עם נטייה חזקה יותר לתוקפנות דומיננטית
 .המעוקרות מראות יותר התרגשות במכונית ותאבון פחות בררני

 .המעוקרות יסמנו פחות
סירוס מוקדם בכלבים כמו בחתולים משפיע רק על סימני מין משניים אך לא על התנהגות / עיקור

 .  חודשים7-8עיקור בגיל /לסירוסיחסית 

debarkingהתנהגוי 

 .ניתוח נוסף לטיפול בבעיה התנהגותית

 התנהגויות

 אביזרים התנהגותיים 

 :מוצרים מניעתיים 
 .צעצועים נכונים 
 .רצועות 
 .חול לחתולים 

 .אזורי שריטה
 :מוצרים לתיקון בעיות התנהגות 

 . גורמי רעש
 .אקדחי מים 

 



 הגות כלביםבעיות שכיחות בהתנ

 תוקפנות
 שבירת הרגלי נקיון

 הרס
 פחדים

 היפראקטיביות
 חרדת נטישה
 עודף נבחנות

 אכילה לא נורמלית
 בעיות עם בסיס רפואי

 ועוד
 סוגי תוקפנות

 הינה ביטוי נורמלי של קומוניקציה מגבירת מרחק הנעזרת בסימנים ווקאלים -תוקפנות 

 .וויזואלים
 : סוגי תוקפנות 

 טיתתוקפנות דומיננ •

 תוקפנות פחד •

 תוקפנות בין כלבים •

 תוקפנות הגנתית •

 תוקפנות טריפה  •

 תוקפנות טריטוריאלית •

 תוקפנות קשורה לאוכל •

 תוקפנות סביב חפצים •

 תוקפנות מועתקת •

 תוקפנות משחק •

 תוקפנות אידיופטית •

 תוקפנות אימהית •

 :אספקטים חשובים לגבי כלבים תוקפניים  •
 ?האם ההתנהגות הייתה מתאימה  )1
 ?איזה קונטקסט קרתה ההתנהגות ב )2
 ?הגנה , קרב, האם ההתנהגות  כללה איומים )3



 :שיקולים לקביעת עוצמת התוקפנות ) 4
 ?האם היתה אזהרה, מה קדם לנשיכה .א
 .סימני גוף מתלווים .ב
 ?לעקב אותה/ האם ניתן להפריע להתנהגות . ג
 ?האם ניתן לכוון מחדש התנהגות בעזרת הסחה .ד

 : ר עם הבעלים על מה לדב
חומרת , קשר עם בני המשפחה, מחויבות, תביעות, שינויים הצפויים עם הגיל, סיכון למשפחה

 .רמת צפיות,תוקפנות 

 :גורמים המשפיעים על התפתחות תוקפנות בכלבים 
נוכחות , בריאות, תדירות, ניסיון מוקדם, משך הבעיה, גזע, גיל תחילת הבעיה, גיל: משתני הכלב -

 .סביבה, דיאטה, גודל, מין, חומרת המעשה, אילוף מוקדם, חריםכלבים א
, הבנה, מחויבות, ביטחון בתוכנית הטיפולית, גישה כלפי ההתנהגות, קשר לכלב: משתני הבעלים-

 .נסיון עם כלבים

  שנים2-3: גיל ממוצע להופעת הסימנים 
 .בדרך כלל ביטוי של סוג אחד של תוקפנות לא מונע הופעת עוד סוגים

 . כלפי כלבים1/3, מסוגי התוקפנות היא כלפי אנשים 2/3

 נקבות 16%,  נקבות לא מעוקרות16%,  זכרים מסורסים16%,זכרים לא מסורסים   52%

 .מעוקרות

 תוקפנות דומיננטית

לשלוט על גישה , מבוקרים לשמורתחת תנאים , בדרך כלל,  יכולת הפרט -דומיננטיות - •

 .למשאב
 פנות דומיננטיתדומיננטיות שונה מתוק-
כאשר , התנהגות לא נורמלית מחוץ לקונטקסט של כלבים כלפי אנשים -תוקפנות דומיננטית -

 .המשאב בר התחרות הוא שליטה
 :סוגי תוקפנות דומיננטית 

  נדיר-טיפוס אלפא  )1
 בעלים/ חוסר תיאום אופי כלב  )2
 .הכלב לא יודע מה מיקומו בהיררכיה המשפחתית) 3

 : בני אדם המעודדות תוקפנות דומיננטיתהתנהגויות של
 הסתכלות על כלב-
 ליטוף ראש צואר גב -
 טיפולים ברגליים-

 דחיפה/ הישענות- 

 באף /טיפול בראש-
 הושטת יש מעל לראש -
 הפרעה שהוא ישן /דריכה מעל-
 . תיקון פיזי/ י רצועה”תיקון ע/ תיקון ורבאלי-

  -יתהתנהגויות כלבים שהם חלק מתוקפנות דומיננט

 ) ללא זה כל השאר זה רק התנהגות דומיננטית ללא תוקפנות ( snarl-growl-bite:קולות 



, מניעת תיקון, חסימת גישה, תפיסת אנשים עליה, כתפיים/שימת רגל על ראש, דחיפת אנשים

 .נשיפת בוז רקיעת רגליים שמבקשים משהו, חיבוק, נשענים על רגלי אנשים, הסתכלות בעיניים
 :יפול מטרות הט 
 שלום הבעלים )1
  לימוד הכלב שינוי התנהגותי )2
 כלב יקבל תפקיד נחות בכל מצבי האינטראקציה )3
 חינוך הבעלים  )4
 .מניעה )5

 : המתת חסד 
 כלבים שתוקפנותם לא צפויה
 תגובה חזקה לתיגר לא מאיים

 היסטוריה של הרבה התקפים בעבר
 ג” ק15 -כלב ששוקל יותר מ
 נטנסיביותעליה פתאומית באי

 תוקפנויות סינדרום השליטה

 : תוקפנות סביב אוכל 
 . קשור לאבולוציה-קשה לתקנה 

 .מהווה רמז לכך שהכלב עלול לפתח תוקפנות דומיננטית בעתיד
 . התוקפנות עולה-ככול שהאוכל טעים 

 .קל יותר למנוע מלטפל: טיפול 

 :תוקפנות סביב חפצים 
 . חודשים3מגיל 

 ת תוקפנות דומיננטית גורם סיכון להתפתחו
 .מניעה ודהסנסטיזציה: טיפול 
 תוקפנות פחד

 .גירוי/ פרט/ י קרבתו של אובייקט ספציפי ” תחושה של מצוקה או חוסר נוחות שנגרמת ע-פחד 
 .להתמודד עם המצב/ להתחבא / לברוח: בפחד החיה יכולה 

 ).טיפול רפואי ארוך/ לא נכוןעונש .( סביבה קיצונית ) 2. רקע גנטי) 1: כלב פחדן ינשוך בגלל 
 . נושכים ומה שמפחדים ממנו נעלם-יש כאן חיזוק פנימי 

 : טיפול  
 ).התניית נגד( לימוד התנהגות רגועה  )1
 .דהסנסטיזציה לגירוי שאליו רגיש )2
, לכלבים שלא מפחדים מהאנשים שלהם, פר אירוע, מצבים שרק התחילו:  מתאים ל-הצפה  )3

 .יותיודעים תרגולות צ
 .רסן,לא להעניש , לא להרגיע )4

 תוקפנות בין כלבים

 בתוך ומחוץ לבית
 :מלחמות כלבים יכולים להיות

 . מת/  הנחות בורח -חמור  )1
 .מריבה לגבי משאב חשוב התנוחות הנחותות של הנחות גומרות את התוקפנות )2
 .חותה של כלב הנחותי התנהגות נ”קונפליקטים מינוריים בתוך קבוצה בדרך כלל נפתרים ע )3



 תוקפנות בין כלבים בתוך הבית

המריבות מתרחשות רק בנוכחות ,  מחזק את הנחות-י מסר לא נכון ”הבעלים מתערב ע) 1

 .הבעלים
 .לבדוק מי המוביל ולחזקו,חינוך הבעלים: הטיפול 

.  הבעליםאין קשר  לנוכחות). אופי, גזע, גודל, מין, פי גיל”ההיררכיה ע. (נחות מנסה לעלות )2

 .קורה בדרך כלל בזוגות מאותו המין
 .לשלוט על המפגשים, לחזק מי שיכול להיות דומיננטי: טיפול 

 . בדרך כלל לא בעייתי-כלב דומיננטי משליט מצב דומיננטי על הנחות ) 3
 . יש תוקפנות אך אין מנצח-מצב דומיננטי משותף  )4

 תוקפנות הגנתית

 .הכלב יגן אך לא יותר מדי רוצים ש-הבעיה בהגדרת המטרות 
 ."הגנתיים" הכי פחות -כלבים מאולפים 

 ."הגנתיים " הכי -לא מאולפים 
 . הרחקת הגורם המפריע-יש כאן חיזוק פנימי 

 .עונש לא יעזור

 תוקפנות טריפה

 .התנהגות נורמלית בקונטקסט מתאים
 :קיימים שני סוגים עיקריים 

 .תוקפים חיות קטנות )1
 .דברים שזזיםרודפים אחרי  )2

 .השקטים הם המסוכנים
 .הסיכון הוא לילדים המתנהגים כמו טרף פצוע

 .דברים אחרים לא עוזרים בגלל אפקט חיזוק פנימי. בעיקרו מניעתי: טיפול  

 תוקפנות טריטוריאלית

 .רוב החיות החברתיות טריטוריאליות
 .קבועה, עונתית, זמנית: טריטוריה יכולה להיות 

 :מתרחשת כאשר
 .הכלב מגן על טריטוריה לא מתאימה )1
 .מגן על טריטוריה מתאימה בצורה לא מתאימה )2

 כל חיה או שילוב/ כלבים/ קיימת כלפי אנשים
 אזורים מוגדרים מגבירים תחושת גבולות וטריטוריה

 יש כאן חיזוק פנימי
 הטיפול קשה

 .דיאטה עם חלבון מגבירה תוקפנות טריטוריאלית

 תוקפנות מועתקת  
 במידה ונמנע ממנו לתקוף את מה שגרם לגירוי יתקוף את - במצב של אקסיטציהכלב

 .האדם הקרוב

 תוקפנות משחק

 משחקי גורים מכינים אותם לסיטואציות אמיתיות 
 : הגורמים לתוקפנות משחק הם 



 . מעודד תוקפנות-כשהמשחק לא נכון  )1
 .לא למדו מעולם לשחק נכון כי ננטשו )2

 . הענישה לא במקום-ת זו התנהגות נורמלי
 .חינוך נכון ומניעה: טיפול 

 תוקפנות אידיופטית

 ללא פרובוקציה
 לא צפויה

 אלימה וללא שליטה
 .לעיתים עם התכווצויות

 : אבחנה מבדלת
 תוקפנות דומיננטית

 .אפילפסיה אידיופטית
 . כי לא ידועה הסיבה-אין: טיפול 

 תוקפנויות שונות

 :תוקפנות אימהית 
 הריון מדומה , יואחר, בהריון

 .בסוף הריון מדומה, נגמר בגמילה
 .עונש לא יעזור. זמן והימנעות: טיפול 

, מחלות: תוקפנות מסיבות רפואיות , תוקפנות קשורה למין, כאב: סוגים נוספים של תוקפנות

 ).היפותירואידיזם(מ הורמונלי ”חוסר שוו, גידולים

 

 :שכיחות התנהגות תוקפנית 
 . יותר מזכר מסורס יותר מנקבהזכר: דומיננטיות 

 .נקבות יותר מזכרים: פחד
 זכר מסורס יותר מנקבה מעוקרת: תוקפנות הגנתית 

זכר . נקבה מעוקרת יותר מנקבה לא מעוקרת. זכר יותר מנקבה: תוקפנות רכושנית 

 .מסורס יותר מנקבה לא מעוקרת
 .אותו דבר: תוקפנות טריפה 

 אי שמירה על הרגלי ניקיון

 :סיבות 
 רפואיות )1
 חוסר חינוך נכון לנקיון       )2
 חוסר יכולת להגיע )3
 העדפת מצע) 4
 )בעיקר חרדת נטישה( חרדה  ) 5
 סימון )6
 השתנת פחד / השתנה נחותה )7
 מהתרגשות )8
 משיכת תשומת לב) 9

 שינויים גריאטריים) 10



 :נפרט

 :רפואיות ) 1
 גורמים אינפקטיביים  

  הרעלת מזון
 אלרגיות

 נויי דיאטהשי
 מצבים עצביים

 אנומליות אנטומיות
 בעיות הורמונליות

 .שינויי גיל

 : הרגלי ניקיון לא שלמים ) 2
 .אם לכלב לא היתה תקופה של חודש בה לא לכלך: אבחנה 

 :יש כאלה ש
 .לא מראים העדפה למצע )1
 .מעדיפים מצע של ילדותם )2
 .עושים על מצע שלמדו לחבב כי שם היו תאונות )3

 כלבים מבוגרים/ רוטוקול להקניית הרגלי ניקיון לגוריםפ

כל שעתיים שערים ופעם , אוכלים, משחקים, אחרי שקמים: להוציא הרבה פעמים ) 1

 .בלילה
 .לתת לשחק אחרי שהולכים לשרותים )2
 .לבחור אזורים מצומצמים ולחזור אליהם )3
 .קיצור רצועה )4
 .אפשרות להרחה )5
 .חיזוק שעושים) 6

 .לא להעניש פיזית) 7
 .לסגור שאין השגחה במקום קטן )8
 .פעמון לבקרה )9

 .למנוע גישה לאזורים בעיתיים )10
 .סבלנות ועקביות )11
 .מסירי ריחות )12
 .עוד כלב לחיקוי )13

יכול . חיות, פחד מאנשים, שינויי לוח זמנים של הבעלים, כאבים, מזג אויר: חוסר גישה ) 3

 .להסתיים בהעדפת מצע
 .העדפת מצע )4
אין שינויים . ופעם היו לכלב הרגלי ניקיון, קורה שהבעלים לא בבית: האבחנה:  חרדות  )5

 .שינויים בסדר היום  לא חשובים כמו נוכחות הבעלים, רפואיים
 .סימון )6

כלבים שמתקנים אותם , נקבות צעירות, בדרך כלל נראה בגורים צעירים : השתנת כניעה) 7 

 .בהתעללות, כלאותבכלבי מ, הרבה
 .נורמלי בתנאים מסוימים
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